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 چکیده

اسلامی با همت داعیان فعـالی چـون جنبش اسماعیلیه در واپسین سالهاي سده سوم قمري در مغرب 

ابوعبدالله شیعی پس از مبارزات طولانی فرهنگی و توفیقات نظامی با تکیه بر شرایط سیاسـی حـاکم بـر 

گیري از نارضایتی قبایل کتامه از وضع موجود بـه بـار نشسـت و دولتـی منتسـب بـه میانه و بهرهمغرب 

علویان فاطمی در آن سرزمین تاسیس شد. مدد رسان فاطمیان در احاطه بر مغـرب و دسـت انـدازي بـر 

ذ بـراي گیري از شعارهاي نافـهاي مقارن آنان، استراتژي گفتمانی متکی بر اندیشه مهدویت و بهرهدولت

عنوان ناجی ظلم دیدگان بود. گرچه این شعار جلب رضایت سرخوردگان اجتماعی و تبلیغ ظهور مهدي به

برگرفته از فرهنگ دینی، براي مدتی توانست سیادت معنوي را در مغرب اسلامی برایشان به ارمغان آورد؛ 

تکوین، هژمونی، عاملـان که این اما ناپایداري آن لطمات سختی را بر دولت نوخاسته فاطمیان فرود آورد.

چرا این گفتمان نتوانسـت در مغـرب بـه پایـایی گفتمان مهدویت فاطمیان در مغرب اسلامی چگونه بود؟ 

عدم پایداري این هژمونی در مغرب چـه بـود؟ خواسـت مقالـه پـیش رو دولت فاطمیان کمک کند؟ علل 

سـی ناشـی از درگیـري همـه جانبـه بـا هـاي سیاگفتمان به دلیـل چالشاین است. تحقیقات نشان داد 
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هاي و تحقق نایافتگی وعده بدیل اندیشه مهدویت آغازین به ابزاري براي اغواگريهاي مختلف و تدولت

پوشالی، عدم موفقیت در برقراري عدالت اجتمـاعی و اقتصـادي، نتوانسـت در مغـرب پایـدار بمانـد. ایـن 

ف، بـا روش توصـیفی و تحلیلـی مسـتند بـه منـابع پژوهش متکی بر نظریه تحلیل گفتمان لکلوئو و مـو

 هاي مطرح پرداخته است.تاریخی به وارسی فرضیه

  هاي کلیديواژه

  گفتمان، مهدویت، اسماعیلیه. ،فاطمیان، مغرب اسلامی

  

  طرح مساله 

تا به قدرت رسـیدن  بن جعفر صادقپس از محمدبن اسماعیل خود رادعوت یان رهبران اسماعیل

ظهـور  وعـدهو امـام حاضـر خواندنـد. سـتر مـی» ائمه مستور«در مغرب،  م)909ق/297(عبیدالله مهدي

) توأمـان، راهبـردي معنـوي در جهـان تشـیع 105-89: 5ج م،1976داعـی ادریـس، ( »مهدي موعـود«

ــرد.  ــذهب ایجــاد ک ــه اســماعیلی م ــنعبیدالل ــر اســماعیلیان در ســلمیّ، محمــدحبیب ب ــدود رهب ه در ح

ف سیاست اسلافش در یک مکاتبه رسمی اعلام کرد به زودي امامت خـود را خلا بر ،م899هـ.ق/286سال

و امام مستور، در چشم مستجیبان حاضر خواهد شد. این اقدام از سـوي خلیفـۀ عباسـی  علنی خواهد کرد

عبیدالله پس  دستگیریش فرمان داد. بی پاسخ نماند و به م)901-892هـ.ق/289-279حک: ( معتضدبالله

 )31-30صصـ ،1388ابن هیثم، ( م از سلمیّه به رَملَه فلسطین902هـ.ق/289در سال، رهمراه پسرش نزا

. اما مصر م وارد مصر شد904هـ.ق/291در ربیع الاول تدر زي تجاراز اطرافیانش همراه چند تن سپس  و

نهایت  و در )33-32ص، ص1388ابن هیثم، ( محیطی امن براي او نبود. عبیدالله پس از مصر به طرابلس

بـه به دلیل گرچه در ابتدا  دولت بنی مدرار صفري مذهب عزیمت کرد. مرکزشهري تجاري و سجلماسه 

) امـا 139: 1ج م،1983 ابـن عـذاري،( ،قرار گرفـتحاکمان منطقه مورد احترام  ،ثروت زیادهمراه داشتن 

؛ ابـن 237و 154-149ق، صـص1426 قاضی نعمـان،( نهایتاً براي مدتی وي و همراهانش زندانی شدند.

   1)453: 3ق، ج1421 ؛ ابن خلدون،39 :8م، ج1989اثیر، 

م وارد 900هــ.ق/288سـال الـاولداعی اسـماعیلی در ربیع ا نفوذترینب، ابوعبدالله شیعیدر این ایام 

                                              
دارمسـتتر، توانـد درسـت باشـد. (نمیزندانی شدن عبیدالله توسط حاکم اغلبـی در طـرابلس مبنی بر دارمستتر نظر . 1

 )42ص، 1317
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، پیشینگیري فعالیت داعیان ضمن پیوي  1)43ص ق،1411جمال الدین، ( .شد در مغرب کتامه سرزمین

نوید زدودن ظلم  ، همچنینهاي مهدي موعودویژگی ،بیان فضائل علی ، بهامحبا سیاست مدارا و تس

؛ 127-125: 1ج، ابن عذاري( .آورد ور خویش گردبه خود جلب و دقبیله کتامه را نظر و گسترش عدالت، 

 کـردهآزاد را از قیود مدراریان فاطمیان و پسرش  امامتوانست ابوعبدالله ) 452: 3ج ق،1421ابن خلدون، 

امور را به عبیداللـه ) و همه 160: 5ج قلقشندي،؛ 145: 1ق، ج1422 ؛ مقریزي،41: 8م، ج1989ابن اثیر، (

-270(حـک: پـس از قتـل الیسـع مـدراري) آن دو 245ص ق،1426قاضـی نعمـان، ( .رداسـپالمهدي ب

اول شیعی بر سجلماسه، در ربیع الوالی  و گماشتن) 429 :3م، ج2006 ،(قاضی نعمان م)909-884ق/296

 به قیـروان رفتنـد. )156-155: 1ج م،1983 ؛ ابن عذاري،839: 2ج م1992کري، ب( م909هـ.ق/297سال

  ) 155: 1ج م،1983 ابن عذاري،(

مقـارن هـاي هاي داعیان اسماعیلی در مغرب، تشکیل دولت فاطمیـان و سـقوط دولتنتیجه فعالیت

-800ق/296-184( در افریقیه غلب، بنی ام)909-823ق/296-208(حک: در سجلماسه بنی مدرارچون 

از این پس حاکم فاطمی که ادعاي امامت  بود.م) 909-778ق/296-161( در تاهرت و بنی رستم م)909

 این نـام پـر مسـمی بـر بستن نقششناسا شد.  »مهدي« لقب گرفت و با عنوان »امیرالمومنین«داشت، 

) نشان از هدف ایشان در تقویـت 98ص م،1972 ابن ابی زرع فاسی،( ،هاي فاطمیاندرهم نخستین روي

  بنیادهاي فکري مخاطبانشان و بیان مهدویت ائمه حاضر فاطمیان داشت. 

تـوان پـذیرفت صرف نظر از نقش عوامل مختلف سیاسی، مذهبی، اجتماعی در پیروزي فاطمیان می

مـان گفتتمسـک بـه  ترین علل موفقیت این جماعت در تشکیل دولـت اسـماعیلی مـذهب؛یکی از مهم

تکوین، هژمونی، عاملان گفتمان مهدویت فاطمیان در مغرب اسلامی چگونه بود؟ که . این1بود. مهدویت 

چـرا ایـن گفتمـان نتوانسـت در . 3. چگونه این گفتمان به اهداف فاطمیان در کسب قدرت کمک کرد 2

سوالاتی چه بود؟  عدم پایداري این هژمونی در مغرب. علل 4مغرب به پایایی دولت فاطمیان کمک کند؟ 

است که یافت پاسخ آن خواست مقاله حاضر است. صرف نظر از پرسش اکتشافی نخستین، فرضیه مطرح 

هـاي آن و مولفـهگفتمـان مهـدویت در پاسخ به سوال دوم این است که فاطمیان براي کسب قدرت بـه 

ي متحد کـردن نیروهـاي براعنوان ابزاري به تا ضمن جذب بربرهاي واگرا از این اندیشه تمسک جستند

تحت سلطه و خارج کردن رقباي سیاسی و مذهبی خود بهره گیرند. در پاسخ بـه سـوال سـوم هـم ایـن 

عدم موفقیت در برقراري عـدالت اجتمـاعی و اقتصـادي و  به دلیلگفتمان مهدویت فرضیه مطرح است: 

                                              
  )32 :8م، ج1989( آورد. 280ابن اثیر در سال. 1
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ین دعـوت اسـماعیلیان هـاي آغـازین در حـعدم پاسخ دهی به نیازهاي عمومی و تحقق نایافتگی وعـده

اندیشـه بـدیل تدر پاسخ به آخرین پرسش نیز این فرضیه مطرح است که  نتوانست در مغرب پایدار بماند.

این مقاله با استفاده از اجتماعی در مغرب بر عدم پایداري آن موثر بود.  به ابزاري براي اغواگريمهدویت 

  برآمده است. در پی اثبات این فرضیه 2نظري تحلیل گفتمان 1واکاوي

اطلاع رسانی، تاکنون پژوهشی مستقل  هاياي، مجلات و سایتبا بررسی و جستجو در منابع کتابخانه

راجع به گفتمان مهدویت فاطمیان در مغرب با رویکرد تحلیل گفتمانی انجام نشده است. تحقیقات موجود 

سته طبقـه بنـدي کـرد: دسـته اول توان در دو دهاي مغرب اسلامی را میدر حوزه سیاسی راجع به دولت

انـد. هاي تاریخی بیشتري در تاریخ مغـرب پرداختـهاست که علاوه بر دولت فاطمیان به دوره 3هاییکتاب

انـد. در هـر دو دسـته از است که تنها به دولت فاطمیان در مغرب اختصاص یافتـه 4هاییدسته دوم کتاب

طمیان اشاراتی شده است، اما هـیچ یـک بـا رویکـرد تالیفات مذکور با وجودي که به موضوع مهدویت فا

اند؛ لذا مقاله حاضر از این حیث با آثار موجود تفاوت و تحلیل گفتمانی به موضوع نپرداخته 5ايمیان رشته

  کلی دارد. 

  چارچوب نظري بحث. 1

اسـخ حوزه گفتمان شناسی، کارآمدترین نظریـه بـراي یافـت پ هاي اندیشمندانو نوشتهآراء  در میان

 هـاينظریـهعمـده  زیـرابوده است.  7و موف 6ئوولکل گفتمان نظریهمطرح در این مقاله،  اتمستدل سوال

عرصـه فرهنـگ، سیاسـت و اجتمـاع اند، توسط این دو وارد مطرح شدهدر زبان شناسی ابتدا  گفتمان که

-ر زنـدگی سیاسـیهـا ددار اعمال اجتمـاعی و اندیشـهنقش معنی -تحلیل گفتماناز آنجایی که  گردید.

                                              
1. deconstruction 
2. discourse analysis 

م؛ الصـلابی؛ ذنـون 2003م؛ نصرالله، 2001م؛ سعد، 0020م؛ بدوي، 1982؛ سالم، م1982م؛ ماجد، 1965(حرکات، . 3

  )1385و مقاله: پاك، پاییز 1391؛ جعفریان، 1389م؛ مونس؛ ناصري طاهري، 2004طه، 
؛ 1378چلونگر، پاییز و زمسـتانو مقالات:  م2004؛ عثمان مرغی، 1381چلونگر، م؛ 1984ابراهیم حسن، اشرف، . (4

؛ موسـوي، بهـار و تابسـتان 1389؛ غلامی خسروآبادي، زمسـتان 1388بهار؛ فرزانه، 1385روحی میرآبادي، پاییز

1389( 
5. interdisciplinary  interactions. 
6.E.Laclau 
7.C.Mouffe 
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)Howarth,2000, pp115-133(  هاي یک بر گفتار، رفتار و کلیه کنش، این دو نظریهبرگرفته از

این مقاله با استفاده از آراء لکلوئو و موف برگرفته از هاي موازي اشاره دارد؛ نویسندگان گفتمان و گفتمان

  کتاب:

Hegemony and socialist strategy towards a redical democratic 

politics(Laclau & Mouffe,1985)  

  اند.به بررسی گفتمان مهدویت فاطمیان پرداخته

 گفتمان 1,1

 زبان شناختی است. هاي زبان شناختی و فرادار از نشانهااي معنلکلوئو و موف مجموعهاز نظر گفتمان 

 هـارفاً کـاربرد نشـانهگفتمان صـ) بدین معنا که 17ص، 1384سلطانی، ؛ 54و26صص ،1389یورگنسن، (

(زبان گفتاري، نوشتاري، ارتباطات بصري و...) نیست، بلکه فضایی است که انسان دنیاي اطـراف خـود را 

) بـا مطالعـه منـابع 107ص ،1384؛ سـلطانی، 63ص، 1389یورگنسن و فیلیپس، ( فهمد.می فقط در آن

خورد که در دینی به چشم می -ی تاریخی در مغرب اسلامی سده سوم قمري، همزمان چند گفتمان سیاس

هاي اجتماعی تحت در این نظریه همه پدیدهکه هاي اجتماعی آن منطقه موثرند. چنانگیري حرکتشکل

از آنجـایی کـه  )Laclou & Mouff, 1985, p107 (.گیرنـدتاثیر فرآیندهاي گفتمانی شـکل می

هاي همیشـگی ند. لذا راه بـراي کشـمکشتواند براي همیشه ثابت بمازبان بی ثبات است، معنی نیز نمی

 جریان ایـن کشـمکشخواهند گران گفتمان میاجتماعی بر سر تعاریف جامعه و هویت ادامه دارد. تحلیل

 ،1389یورگنسـن و فیلیـپس، ( بر سر تثبیت معنی در تمامی سطوح اجتمـاعی را نشـان دهنـد. 1گفتمانی

اهل سنت، خوارج و شـیعه در مغـرب بـر سـر هاي ) کشمکش گفتمانی میان گفتمان54-53و  26صص

  تثبیت مشروعیت قدرت سیاسی خود به دنبال این مسئله پدید آمده است.

  تکوین گفتمان 2,1

هـاي اي است کـه هویتبه شیوه 3،به مفهوم ایجاد ارتباط میان عناصر 2گفتمان نتیجه مفصل بندي

مثال در جامعه مغرب در دوره مـورد بحـث،  رطوهدنبال این عمل به شکل دو طرفه تغییر کند. به ها بآن

                                              
1. discursive struggle 
2. articulation 
3. elements. 
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د و هویـت قـومی نیـز ارتبـاط خـود را در وشمیهویت دینی دیگر بر اساس عناصر مذهبی خالص بیان ن

  .دهدمیجهت مبارزات دینی نشان 

 1(روابط سـتیزآمیز) غیریت سازي ردر نظریه لکلوئو و موف براي بیان چگونگی تکوین یک گفتمان ب

 گیـرد.به مدد فرایند غیریت سـازي شـکل می 3و بیناگفتمانی 2طور بینامتنیهر گفتمان بهد. شوتاکید می

جایی که هر گفتمان در نزاع با دیگـر گفتمـان هاسـت، لـذا هـیچ از آن) 130ص ،1391قجري، نظري، (

هـاي متفـاوت شـود تـا هویتگیرد، پس غیریت سازي اجتماعی پیـدا میگفتمانی هرگز کاملاً شکل نمی

که گفتمان خوارج در مغرب در مقابل گفتمان اهل سنت و شیعه شکل چنانیگر را نفی و طرد سازند. همد

  گیرد.می

، در پدیـد آمـدن شـودمنجـر مـی» دیگـري«یـا » دشمن«که همیشه به تولید یک  روابط ستیزآمیز

دوره مورد بحث هاي سه گانه در مغرب اسلامی در هر کدام از گفتمانمرزهاي سیاسی بسیار اهمیت دارد. 

هاي جلوه دادن گفتمان» دشمن و دیگري«این مقاله، از ابتدا براي اثبات هویت و مشروعیت خود در پی 

هاي گفتمانی و عاملان اجتماعی از سویی مرزهاي سیاسی براي تثبیت جزئی هویت تشکلدیگر برآمدند. 

نشـان دادن محتمـل و مشـروط بـودن بـه  روابط ستیزآمیزتوان با آزمودن که میاهمیت دارند. سوم این

یورگنسن و ( ها با هم تصادم داشته باشند.شود که گفتمانهویت پرداخت. لذا غیریت سازي جایی پیدا می

 )Laclau, 1993, p282 ؛90ص ،1389فیلیپس، 

ها شامل اشخاص، مفاهیم، عبارات و نمادهایی انتزاعی دال یا نشانه( هايدر این نظریه علائم و نشانه

و  4) زبانی و فرازبانی به کمک نشانه در قالب بُعد343ص، 3ش، 1388کسرایی، پاییز( و یا حقیقی هستند.

شود. تثبیت گفتمان به وسیله طرد همه معـانی دیگـر کـه آن نشـانه ها تثبیت میاش با سایر نشانهرابطه

ین تثبیـت نسـبی ) همچنـ57، ص1389یورگنسـن و فیلیـپس، ( گیـرد.تواند داشته باشد، صورت مـیمی

 ,Laclau & Moffe, 1985گیـرد.(گفتمان، حول نقطه کانونی خاصـی(دال مرکـزي) شـکل مـی

p.112 ( مشـروعیت «این مسئله در مغرب اسـلامی در گفتمـان اهـل سـنت بـا تکیـه بـر دال مرکـزي

 »از حـاکم رضـایت مـردمناشی از مشروعیت سیاسی « ، گفتمان خوارج با تاکید بر دال مرکزي»عباسیان

ــدادي،( ــ، 1344بغ ــان75و  54 صص ــپس گفتم ــول دال ) و س ــیعیان ح ــه و ش ــوارج برغواط ــاي خ ه

                                              
1. antagonistic relations. 
2. intertexuality 
3. interdiscursivity 
4. momentیا برهه، منظور نشانهاي است که معناي آن در یک گفتمان تثبیت شده است 
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  شود.مشخص می» مهدویت«مرکزي

  عوامل هژمونی گفتمان 3,1

رهبري، اقتدار و نفوذي که یک فرد، گروه، کشور و یا موقعیتی بر فـرد، ی یعنی لفظدر معنی هژمونی 

اي محوري براي نظریـه پـردازي لکلوئو و موف، هژمونی مقولهگروه، کشور و موقعیتی دیگر دارد. از نظر 

در این نظریه تشکیل گروه و بازنمایی آن همزمان اتفاق ) 113، ص1389(لکلوئو،  راجع به سیاست است.

شـود. لکلوئـو و مـوف معتقدنـد افتد. تا کسی راجع به گروهی صحبت نکنـد، آن گـروه تشـکیل نمیمی

 -گیري گفتمـانی گـروه، آن دیگـريدر شکل )93ص ،1384سلطانی، ( دارند.هاي عینی ابداً وجود نگروه

هاي درون گروهـی شود و به جاي آن تفاوتطرد می ،شناسیمکه ما خود را در تقابل با او می 1غیرخودي

شوند، لذا تشکیل گروه، عملی سیاسی است. براي تبیین چنین فرآیندهایی در این نظریه نادیده گرفته می

  شود.استفاده می 3»منطق تفاوت«و  2»منطق هم ارزي«فهوم از دو م

قجري، ( هاي هم ارز است که بیانی سلبی از نظام گفتمانی دارد.کارکرد منطق هم ارزي تولید هویت

هاي هـم ارز در بـین ایجاد هویت کمکاین دو منطق به  )50-51صص ، 1383تاجیک، ؛ 63ص ،1391

است تا ساختار فضاي سیاسی حاکم بر جامعه  تیزآمیز(غیریت سازانه)سعناصر مختلف، در پی تبیین روابط 

همسـو شـدند. در چنـین شـرایطی با یکدیگر  که قبایل کتامه در حمایت از فاطمیانرا تعیین کنند. چنان

گروهی توانایی هژمونیک شدن دارند که بتوانند از طریق یک پروژه سیاسی قـدرت خـود را بـر دیگـران 

عاملان سیاسـی  )53-52صص ،1383تاجیک، ( اعتبار،و کسب  طریق در دسترس بودنتحمیل کنند و از 

؛ علیـزاده، 75ص ،1391 قجـري،( .یک گفتمان یا جامعه را مفصل بندي کننـد 4و طرد و برجسته سازي

  )16-13، صص، پاییز و زمستان1392

ز نظریـه گفتمـان لکلوئـو و تاریخی و نیز استفاده اها و اطلاعات تجزیه و تحلیل دادهمقاله با در این 

هاي سیاسی در مغرب همزمان بـا دعـوت فاطمیـان پرداختـه، سـپس موف، ابتدا به معرفی نظم گفتمان

هژمونی گفتمان مهدویت فاطمیـان عوامل موثر در تکوین این گفتمان را معرفی و در مرحله سوم عوامل 

د و برجسته سـازي آن و در نهایـت هاي طرچون در دسترس بودن، کسب اعتبار، عاملان سیاسی و شیوه

                                              
1. the other  :آنچه هویت خود را در نزاع با آن تعریف میکنیم 
2. the logic of equiralence 
3. the logic of difference 
4. exclusion & inclusion 
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 شود. پایداري یا عدم پایداري این هژمونی، بررسی و تحلیل می

  همزمان با دعوت فاطمیانمغرب  سیاسی در ظم گفتمانن. 2

، در افریقیـه و صـقلیه هاي سیاسی اهل سـنت دولـت اغلبیـانگفتمانقمري در نیمه دوم سده سوم 

 )اقصـیدور( و گفتمان شیعه ادریسـیان در مغـرب) اوسطمیانه(رب گفتمان سیاسی خوارج در افریقیه و مغ

  حاکم بودند.

  گفتمان سیاسی اهل سنت(دولت بنی اغلب) 1,2

بـا محوریـت » مشروعیت عباسیان«با تکیه بر نقطه کانونی م)909-800ق/296-184(اغلبیاندولت 

ولـین بـار تجربـه واگـذاري عنوان وابستگان سیاسی دولت عباسی، براي ابه »الرضا من آل محمد«شعار 

به خاندانی مشخص و مطیع را اجرا  -هر چند ناچیز  -بخشی از قلمرو اسلامی در قبال تقدیم هدیه سالانه

تـرین عوامـل از مهـم توسـط اغلبیـان، مسیحیان صـقلیه در مقابل» جهاد« استفاده از دال شناور کردند.

 اخـر سـده دوم از زمـان هـارون الرشیدعباسـیاغلبـی، از اوحکومت افریقیه میان خانـدان موروثی شدن 

  )114 :1م، ج1983ابن عذاري، ( شد. قمريتا اواخر سده سوم م) 808-786ق/ 193-170(حک:

و گسترش فعالیت عبـادي و  دین مردان تکریم ،زهدگراییدر ابتداي حکومت خود با رواج اغلب بنی 

پرداختنـد. از عوامـل مهـم راه یـابی  مان خـودگفتتحکیم  به )484 :9، ج1379 لو،رحیم( ها،جهادي رباط

) 327: 2ج [بی تا]، دیمومبین،( که پیش از این وارد افریقیه شده بود، مالکی مذهبمذهب حنفی علاوه بر 

  اغلبیان اشاره کرد. ،-سیاست نظامی -توان به طرح دال جهادمی

دار،  دیـنرا  ین امیر اغلبـیم) اول812-800ق/197-184( اغلبابن عذاري مورخ مغربی، ابراهیم بن 

در دوره دربار اغلبـی ) با وجود این 92: 1م، ج1983کرده است. (ابن عذاري، معرفی  سیرت و خوش عادل

 دادنـد.را ترجیح مـی درباري زندگی ،عباسیخلفايهم چون  و اي با زهدگرایی نداشترابطهامیران بعدي 

: 1م، ج1983ابـن عـذاري، ( انـد.معرفی شـده خمر الباً اهلو غ سنگدل ،سختگیرکه برخی از ایشان چنان

  )135و  95-96

دانستند، هر چنـد و خود را مطیع خلیفه می کردند اکتفاءامیر  به لقب تنهاعلاوه بر موارد فوق، اغلبیان 

 ایشـان بـراي احتـرام بـه سـهمیتنهـا  گاه از غنایم و زدندمی نقش هایشانخلفا را بر سکه نام ندرته ب

هاي مختلف ها با تکیه بر همین مشروعیت توانستند شورشآن )213ص، 1346بروکلمان، ( ،فرستادندمی

هاي تبعیت بنی اغلب از عباسـیان، در قلمرو خود را سرکوب کنند. حسین مونس معتقد است یکی از جلوه

ت اندك، موجب بـه رسـمیت شـناخته هاي عمرانی والیان عباسی در افریقیه بود. همین تبعیادامه فعالیت
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  )269: 1، ج1384(مونس،  شد. -هر چند به ظاهر –هاي افریقیه شدن اغلبیان از سوي رهبران عرب

م نمایان شـد. چـرا 827ق/ 212ترین ابزارهاي هژمونی بنی اغلب در فتح صقلیه در سالیکی از مهم

ا یک ارتـش بـزرگ، از عبـاد، مرابطـان و که شرکت کنندگان در این فتح با وجود تعداد اندك در قیاس ب

) همچنـین بـا وجـود فرمانـدهان 252: 1، ج1384(مـونس،  داوطلبان جهاد در راه خدا تشکیل شده بـود.

عنوان فرمانده حمله م) فقیه و قاضی قیروان را به828-759ق/213-142جنگی، امیر اغلبی، اسدبن فرات(

گونه وجهه جهادي نبرد خود بـا مسـیحیان را ) تا این102 :1م، ج1983(ابن عذاري،  به صقلیه اعزام کرد.

  تر نماید.پررنگ

این مسئله همزمان شـد ) 69 :2ج ،م1983ژولین، ( د.ش اغلبیان سنگین مالیاتی سیاستپس از مدتی 

در بخصـوص شـیعیان  خلفاي عباسیقدرت مخالفان که موجب افزایش  افول تدریجی قدرت عباسیانبا 

) و دولـت بنـی اغلـب نیـز از آن 59ص، 1378 دفتري،مونس، ( ف از جمله مغرب شدهاي مختلسرزمین

-875ق/289-261چرا که با استمرار حکومت و سـوء سیاسـت ابـراهیم بـن احمـداغلبی( 1مصون نماند.

، 1384هاي بیش از حد او و آخرین امیران اغلبی، این جایگاه از دسـت رفـت.(مونس، م) و بیدادگري902

رح گفتمان فاطمیان، اغلبیان با همه تلاشی که براي حفظ هژمونی گفتمان خود کردند، اما ) با ط270: 1ج

  موفق نیستند.

  گفتمان سیاسی خوارج 2,2

(از نیمه سده دوم قمـري) دچـار انشـعاب  تفکر خارجی گري پس از ورود به مغرب، در مدت کوتاهی

ي مذهبان بنی مدرار و رستمیان اباضـی هاي برغواطه، صفراز جمله دولت هاي مختلف خوارجگروهشد و 

، معتقد بودنـد مشـروعیت »ت قریشیحاکم« بر خلاف اهل سنت و گفتمان .به قدرت رسیده بودندمذهب 

ها بر این عقیده بودند که هر مسـلمانی خـواه آزاد یـا کند. آنسیاسی حاکم را رضایت مردم مشخص می

-123: 1ی، (بـی تـا)، ج؛ شهرستان75و 54صص، 1344بغدادي،( تواند حکومت را به دست گیرد.برده می

ق، 1286 المبرد،( »عدالت«هاي شناورخوارج در مغرب با تکیه بر دال) 406: 2ج ،ق1409؛ مسعودي، 124

م، 2005 ابوالشـــباب،؛ 233: 1م، ج2009ابـــن عبـــد ربـــه، ؛ 1157-1155و  1149-1145و  1132: 3ج

) و بعدها طرح 55، ص1344بغدادي،»(جهاد« ،»نکرامر به معروف و نهی از م«)، 62-57و  55-54صص

) موفق به ایجاد هژمونی بـراي خـود و نفـوذ میـان بربرهـا 48، ص1389کردي، (»حکومت بربري«شعار

                                              
تـوان در قسـمت چهـارم مقالـه حاضـر رب اسـلامی را میهاي گفتمان اهل سنت در مغـ. توضیح بیشتر راجع به دال1

 مشاهده کرد.



 

120 

    

120 

    

1395 ستانپاییز و زم ،8 هشمار چهارم، سال  

  شدند.

ادامـه خـود بـه حکومـت نیز در سده سوم ها با وجود اختلافات داخلی، ت که این دولتشایان ذکر اس

مان مهدویت و آیین التقاطی جهت تثبت قدرت خود استفاده کردند، از این میان برغواطه که از گفتدادند. 

نیـز بـا  )اقصـیدور(همه طوایف سـاکن مغـرب اي جدید پدید آورند. هر چند تر عمل کردند و فرقهموفق

  )23-18، صص1392ر.ك: علیزاده، ( .ها نبودندزیستن در قلمرو دولت برغواطه بر آیین آن وجود

ــه  ــت ابوعبدالل ــروع فعالی ــیعی ش ــربش ــت در مغ ــارن حکوم ــف مق ــاتم یوس ــن ابوح ــد ب  محم

اختلافات بزرگان اباضی و مخالفـت ) 126ص، م1987الحریري، ( بود.م) 906-894هـ.ق/294ـ281حک:(

-294بـن محمـد( حکومـت یقظـان، موجب اضطراب گفتمـان خـوارج در مغـرب شـد و برخی از ایشان

 بـر سـختی کـارشیعی نیز  حمله ابوعبدالله و رددچار ضعف کرا رستمی  آخرین امیرم) 909-907ق/296

م، 1983عـذاري، ابن( دولت بنی رستم سقوط کرد. ،تصرف تاهرت توسط ابوعبداللهبا سرانجام  .افزود وي

را مجبور بـه پـذیرفتن مـذهب اباضیه باقیمانده  اینفاطمیان پس از ) 25 :5ج ،م1989اثیر، ؛ ابن197: 1ج

  )122 :5ج ،ق1421خلدون، ابن( .تشیع کردند

  گفتمان سیاسی شیعه 3,2

هاي موجود برخی از صحابه و تابعین شیعه در عصر فتوحات و دوره امویان وارد مغرب مطابق گزارش

) 89-83صـصو  78-77صـص ،م1968بـوالعرب قیروانـی، (ا شده و به گسترش عقاید خویش پرداختند.

در دوره عباسـیان فعالیـت اسـماعیلیان و بجلیـه علاوه بر ایشان برخی از شیعیان مانند ادریسیان، شیعیان 

اي در مغرب آغاز کردند. اگر چه منابع درباره نحوه تبلیغ مذهب شیعه توسط ادریسیان در ابتـداي گسترده

اند؛ اما بیشترین بهره سیاسی را ادریسـیان در آغـاز فعالیـت در ایـن فعالیت ایشان در مغرب سکوت کرده

مذهب تبلیغ این  جنگ میان فرزندان ادریس ثانی،حین  خویش بردند و دربودن » اهل بیت«سرزمین، از 

) بر اساس نظریه گفتمان لکلوئو و مـوف، تکیـه بـر 83ص م،2008(الشریف،  .شدعلنی توسط ادریسیان 

تا زمان عیسـی که توان دال مرکزي این گفتمان دانست. با وجود ایناز سوي ادریسان را می» اهل بیت«

توسط مدعیان حکومـت صـورت مستقیماً ادعاي مهدویت  م به بعد)828هـ.ق/213(حدود بن ادریس ثانی

قـائم «هـم چـون اسـتفاده از اسـامی مشـهور در روایـات هایی از ایـن تفکـر توان نشانهمی اما نگرفت؛

ــالمغرب ــب، ( ،»ب ــن خطی در » المهــدي«) و 562 :1، ج1369 ســجادي،( »المنتظــر) «14، صم1964اب

  )100و 92و 83صص م،2008(الشریف،  شان یافت.هايسکه ها وسخنان، نامه

-91 :1م، ج1938(ابـن حوقـل،  است.مغشوش بسیار اندك و منابع اطلاعات راجع به شیعیان بجلیه 
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برخـی از احادیـث  ،ابـن ورسـندبجلی) 183 :1، جم1971السـلاوي، ؛ 129ص م،1972ابن ابی زرع، ؛  92

ابـن اي از پیـروان ) بعـدها عـده114-113، صـصم1982جَّار، (الن منتشر کرد.را  ظهور مهدي در مغرب

اسماعیلیان ) علاوه بر ادریسیان و بجلیه، 188: 1ج م،1983 ابن عذاري،( .ندقیام فاطمیان پیوستبه ورسند 

هاي خود را براي برپایی حاکمیت سیاسـی و تلاش عَلَم مخالفت با خلفاي عباسی برافراشتندنیز در مغرب 

  آغاز کردند.

  تکوین گفتمان مهدویت فاطمیان در مغرب. 3

هـاي مغـرب گفتمان مهدویت فاطمیان در حالی در مغرب اسلامی شکل گرفت که رقابت میان دولت

ترین در نظریه لکلوئو و موف، مهم 2بر اساس زنجیره هم ارزي و منطق تفاوتنشین بشدت ادامه داشت. 

یان به کار گرفته شد، جعل احادیث، سرودن اشعاري ابزارهاي کلامی که در تشکیل گفتمان مهدویت فاطم

  بود. غیریت سازيو  و فاطمی ، تکیه بر نسب علويدر وصف مهدي

  جعل احادیث 1,3

ساختن احادیث مشروعیت زا و نیز بیان روایات متعدد مستمسکی بود تا بربرهاي مغرب را به داعیـان 

ابـن ( چون خروج مهدي از مغرب،د. احادیثی هماسماعیلی جلب و امام فاطمی را میان ایشان مقبول نمای

در زاب و  -) و مشخص نمـودن مکـان دقیـق ظهـور143 :1ق، ج1422 ؛ مقریزي،12: 8ج، م1989 اثیر،

قاضـی ( قمري،سیصـدآن هم با ذکر سـال ظهـور خورشـید در  3)328ق، ص1410(ابن خلدون،  ،سوس

مبتنی بر ایـن کـه مهـدي ب بادیه نشینان احادیثی براي جلو همچنین طرح  4)419: 3م، ج2006نعمان، 

) علـاوه بـر ایجـاد 327ص، ق1410ابـن خلـدون، ( کند،میان ایشان ظهور و در میان ایشان زناشویی می

لقبـال، ( ،در میان ساکنان سـنی مغـرب نیـز وجـود داشـتکه  دوستی و محبت نسبت به اهل بیت

یش ایشـان بـه اسـماعیلیه را فـراهم ) موجبات گـرا121ص م،1963ابن ابی الضیاف، ؛ 206صم، 1979

جا پیش رفتند که کتامـه را یـاران نـام که داعیان اسماعیلی در جعل حدیث تا آنکرد. شایان توجه آنمی

                                              
2. chains of equivalencs and differrnce. 

افرادي خود را در نواحی سوس و غُماره مهدي فاطمی معرفی کردند. این گزارش  کندمیاشاره همچنین ابن خلدون . 3

در برخی از تحقیقـات آن را بـه  )328ق، ص1410(مربوط به دوره حیات ابن خلدون در سده هشتم هجري است.

  )173ص، 1381چلونگر، ( اشتباه در زمان ظهور فاطمیان ذکر کردند.
، م2004ابن حمـاد، سیصدسال است، تمسک جستند. ( هم چنین حدیث دیگري که اشاره دارد: اجل امت محمد. 4

 )471ص
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 :8م، ج1989؛ ابـن اثیـر، 73-72صصـ ق،1426 قاضی نعمان،( برده شده مهدي در روایات معرفی کرده

ق، 1422؛ مقریـزي، 42: 4و ج451: 3ق، ج1421 ؛ ابـن خلـدون،127 :1م، ج1983 ابن عذاري، ؛32-33

  ) بدین واسطه آنان را به جنبش و دعوت نوخاسته جلب و جذب نمودند. 141: 1ج

  سرودن اشعاري در وصف مهدي 2,3

رجز و قصیده راجع بـه ظهـور قریـب الوقـوع مهـدي از اهـل  قالب در دروغ اخباردر دوره بنی اغلب 

 راجـدي شـد کـه امیراغلبـی افـراد آگـاه  به حديها شگوییاین پیمنتشر شد. شیوع  مغربدر  بیت

شیعه که به این مضامین اشاره داشتند، ابن ابی  نعرااشدر زمره  .تشریح کنندفراخواند تا صحت علایم را 

و  85-84صص ق،1426 قاضی نعمان،( بودند.سعدون ورجینی و  محمدبن بدیل، کاتب ابی قضاعه ،عقب

هاي پایانی سده سـوم هجـري در دهه سیاسیحکایت از آشفتگی ث و اشعار توجه به این احادی) 89 -87

بنـابراین دال  اند.بودهعدالت  براي برپاییاي در آرزوي نجات دهندهدهد که مردم دارد و نشان میمغرب 

  .خصوصاً کتامه از اهمیت خاصی برخوردار شد، منزد بسیاري» عدالت«شناور 

  از سوي فاطمیان و فاطمی تاکید بر نسب علوي 3,3

مقریـزي، ؛ 40: 4ج ،ق1421 ابن خلدون،( در دعوت فاطمیان» الرضا من آل محمد«شعار استفاده از 

داعیـان بود. ایـن  به اهل بیت رسول خدا مردم ) ابزاري تبلیغاتی براي جلب توجه138: 1ج ق،1422

؛ 255ص ق،1426 قاضـی نعمـان،؛ 13-12 :5م، ج1976 داعـی ادریـس،(ظهور مهدي از اهل بیت

کردنـد و تبلیـغ می یکتامبربرهاي  ، میانبردبه سر میو ستر  در خفارا که  )140: 1ق، ج1422مقریزي، 

داعـی در ) کتامـه بـه دسـتور 16ص، 1369هاجسـن، ( دانسـتند.میظهور تا زمان  وظیفه مومنان را تقیه

را یغه یمین(قسم خـوردن) صدانستند، می که وي را از فرزندان اسماعیل بن جعفرصادق ،تقدس امام

گونـه غلـو در عقایـد، موجـب ایجـاد ایـن) و 160 :1م، ج1983 ابن عـذاري،( بردندبه نام امام به کار می

  ) 411-410صص م،1979لقبال، ( .تغییرات مذهبی شد

نام ایشان به فاطمیان تغییر یافت تا ، در مغرب به کمک ابوعبدالله شیعی پس از قدرت یابی فاطمیان

هاي علـوي، قرامطـه و اسـماعیلیه عـام بازشـناخته شـوند.(تامر، نتساب به اهل بیت از دیگر گروهضمن ا

 ابن اثیر،( ایشان از همان ابتداي دعوت فاطمیان وجود داشت.تردید در نسب ) هر چند 149: 1م، ج1991

کـه  ) لیکن مورخینی بودنـد348مقدمه مصحح ص 18 :3م، ج2006قاضی نعمان، ؛ 27-24: 8ج م،1989

 ابـن عـذاري،؛ 21، صق1410ابـن خلـدون، ؛ 40 :4ج ،ق1421 ،ابن خلدون(. بر نسب آنان صحه نهادند

  و انتساب آنان به خاندان نبوت را نفی نکردند. )159-158 :1م، ج1983
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به عنوان دال را » مهدویت«و اشاره به ظهور منجی از میان اهل بیت،  داعیان فاطمی با نقل احادیث

هاي گروهدادند؛ زیرا شکل » عدالت«و » جهاد«، »اهل بیت«شناور  هايود در اتصال با دالبرتر گفتمان خ

معرفی کرده و به همین جهت مشروعیت  »اهل بیت«خود را  نیز علویان و مختلف چون عباسیان، زیدیان

  )35 :8ج ،م1989 ر.ك: ابن اثیر،( دانستند.را از آن خود میحکومت 

  فاطمیانمهدویت گفتمان غیریت سازي هاي شیوه 4,3

ها، بیـانگر ایـن دهد و زنجیره تفاوتهاي مشابه را کنار هم قرار میزنجیره هم ارزي، افراد با ویژگی

-63صصـ ش،1391قجـري، ( هایی قرار دارند.است که افراد چه کسانی نیستند و در تقابل با چه هویت

بـود. در مغـرب شرایط خاص جامعه دینی  ،یکی از عوامل موثر در تشکیل گفتمان مهدویت فاطمیان) 64

هـاي مرجئـه بـا هـا، نـزاع کلـامی معتزلـه و حنفیها و حنفـیاواخر دوره اغلبیان منازعات قدیمی مالکی

کـه هاي اهل حدیث تشدید یافت. در این میان مذهب قاضی قیروان، اهمیت خاص داشـت، چنـانمالکی

خصوصـاً در مهـا کـه اي بـا مالکیمنازعات فرقه توانست شروع دوره جدیدي ازانتصاب قاضی حنفی می

اسـدبن فـرات  -توان از انتصـاب دو قاضـی بـراي قیـرواناین مسئله را میمناظره مهارت داشتند، باشد. 

قمري اسـتنباط کـرد. انتصـابهاي بعـدي نیـز چـون انتخـاب آغاز سده سوم در  -مالکی و ابومحرز حنفی

؛ الطالبی، 245-242صص ق،1373خشنی، حنفی،(مسکین عیسی بن ، ابن عبدون حنفی، سحنون مالکی

 حماس بن مروان بن سماك همدانی ،حنفی و معتزلی محمدبن اسودبن شعیب صَدین) 309صق، 1415

تعارضات جامعه دینـی افریقیـه ) به 24ص دیباچه مادلونگ،، 1388 ابن هیثم،،(م)915هـ.ق/303م(مالکی

  اشاره دارد.به مرکزیت قیروان 

افتاده با بربرهاي پرشور و فرمـانبردار رو  در مسیر فعالیت خود هر چند در مناطق دور شیعی ابوعبدالله

ها اغلب طرفدار حنفی ، مواجه بود.به رو شد، اما در شهرها با فقهاي مالکی یا حنفی که رقیب شیعه بودند

ت از عباسیان، مایل بـه دند. دربار اغلبی به دلیل اطاعکرها از امویان اندلس حمایت میعباسیان و مالکی

کردند. این وضعیت آشفته گفتمان اهل ها جانبداري میها و عامه مردم عموماً از مالکیطرفداري از حنفی

  بر اهل سنت در مغرب بود. مهلکیقیام فاطمیان و از سوي دیگر ضربه  به نفعسنت در مغرب از یک سو 

 ابن عذاري،( .شدند نامیده» مشارقه«عنوان به ابوعبدالله و پیروانشدر چنین وضعیت دینی در مغرب، 

 .کنـدو فعل تَشَرَّقَ(مشرقی شد) با مباهات یاد مـی» مشارقه«قاضی نعمان از اصطلاح ) 152: 1م، ج1983

رسد این نام براي به نمایش گذاشـتن انتقـال بیعـت از چنین به نظر می )93ص ق،1426 قاضی نعمان،(

 شـد.ترده که در مشرق مرکز مهم اسلام ریشه داشت، استفاده مییک وابستگی محلی، به یک جنبش گس
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هـا حـاکی از نزد مالکی» مشارقه«در مقابل، اصطلاح  )41-40صص دیباچه مادلونگ، ،1388ابن هیثم، (

) 394، 391-390، 383، 369، 283،284صــصم، 1968قاضــی ابوالفضــل عیــاض، ( یــک بــدعت بــود.

بشارت ظهور قریب الوقوع مهدي در میان کتامه، به عیـب جـویی از کنار چنین شرایطی در  درابوعبدالله 

ق، 1422 مقریـزي،( .گفتمیو از کرامات و معجزات مهدي و فتوحات آینده او سخن  هامیراغلبی پرداخت

  )143 :1ج

کـه  م)902-851هــ.ق/289-237حک:( اغلبیاحمد بن ابراهیم واکنش نخستینابوعبدالله در مقابل 

 ابـراهیمکـرد. معرفـی  پیـامبر از فرزنـدان »يمهد داعی«خود را  دانست،می مادي نافعاو را م هدف

 رفتـاريبراي حفظ موقعیـت خـود  ،کتامه قبایلمیان اغلبی هم در تقابل با پیشرفت دعوت داعی فاطمی 

-91صـص ق،1426 ان،قاضی نعم( .پیشه کرددنیا  به اعتنایی زهد و بی تظاهر بهمتکی بر  فریبانه عوام

92(  

-296/903-290(حـک: زیـاده اللـه سـوم اغلبـیبه دعوت فقهاي افریقیه  ،م903هـ.ق/291در سال

ابوعبدالله برخاستند. آنان براي حفظ هاي فعالیت دچار اضطراب شده و به مقابله عملی و فکري با م)،909

 فاطمی داعی واندند. در این راستاخ» دیگري«هژمونی خود از غیریت سازي استفاده کردند و فاطمیان را 

 متـأثر ازوجود ظلم و فساد در دولت اغلبی و  به دلیلو مردم را به جهاد علیه او فراخواندند، اما  »کافر«را 

نیز در واکنشی تخاصـمی، ابوعبدالله  .قرار نگرفتفقها مورد توجه مردم  خواست ،جاذبه شعارهاي مهدوي

و » مـؤمنین«ن، از غیریت سازي اسـتفاده کـرد. وي پیـروان خـود را براي ایجاد هژمونی گفتمان فاطمیا

) ایـن 137 :1م، ج1983 ابـن عـذاري،( ها را حلال دانست.نامید و ریختن خون آن» کافرین«مخالفان را 

 الـاربسآخر حکـومتش در  در سالکه زیاده الله ایجاد تخاصم میان اغلبیان و فاطمیان ادامه یافت، چنان

عقاید داعی براي مردم اي نامهطی پرداخت و ابوعبدالله بر منبرها به لعن ) 46 :4ق، ج1421 ابن خلدون،(

 ق،1426 قاضـی نعمـان،( نامیـد. »بربـر نـادان«را وي یـاران کتـامی و  »کافر صـنعانی«، او را را باطل

  )171و 62-61صص

توسـط  هـدویتحـول نقطـه کـانونی م ...و هاي شناور اهل بیت، عـدالت، جهـادبا مفصل بندي دال

 »یـاران مهـدي«اي بودند، به هاي قبیلهعنوان قبیله بربري که دائم درگیر نزاعهویت کتامه به ابوعبدالله،

ایـن نـوع  را نیز مد نظر داشت.بزرگان قبیله کتامه . ابوعبدالله علاوه بر اهداف دینی، همراهی تغییر یافت

  ن است.تغییر در هویت دو طرف، ناشی از مفصل بندي یک گفتما

شکسـت سـپاه و م 905هـ.ق/292و م 902هـ.ق/289هاي در سالعلاوه بر فعالیت نظامی بوعبدالله ا
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اولـین  و 5رفـت ایکجـان) بـه 139-138 :1م، ج1983 ابن عذاري،( بسیار،غنایم ان و بدست آوردن اغلبی

) هـر چنـد در 143: 1ق، ج1422؛ مقریـزي، 452 :3ق، ج1421 ابـن خلـدون،( .دارالهجره خود را بنا کرد

بـه م 901هــ.ق/289مواجه شد، به ناگزیر در سال اي هاي عشیرهرقابتو هاي خوارج مخالفتایکجان با 

م 909هــ.ق/296 فرجام نهایی در اَلـاُربُس در بهـار) 124 :1م، ج1983 ابن عذاري،( .عزیمت کردتازرُت 

 .گریخـتبه سوي مصـر  دهاي منقول خوارایید ، زیاده الله بارقاده. پیش از ورود ابوعبدالله به اتفاق افتاد

  )147 :1م، ج1983(ابن عذاري، 

و بشـارت بـه  زمـان ظهـور، نزدیک شدن مهدي منتظر ،فضایل علی با بیان در رقادهابوعبدالله 

مرحله نهایی زمینه سازي ورود صـاحب اصـلی دعـوت را فـراهم ، دنکن شد و اطاعتنآی اوکه نزد کسانی 

پـیش از  )143 :1ق، ج1422 مقریـزي،؛ 453 :3ق، ج1421 ابن خلدون،؛ 33 :8م، ج1989 ابن اثیر،( کرد.

 -کید کرد که براي در رکاب بودن مهدي بایـد بـا اوأداد، اما در سخن مذکور تاین تنها بشارت ظهور می

 اصحاب وي رو به فراوانـی نهـادهمطرح کرد که  زمانیرا  سخنهمراه شوند. ابوعبدالله این  -ابوعبدالله 

 :8م، ج1989ابن اثیر، ( .طلبیدمییاري به لشکریان زیاده الله را  با ارسال نامههمزمان مخفیانه بود. داعی 

اي خطـاب بـه در نامـه سجلماسـهحرکت بـه هنگام در راستاي تقویت گفتمان فاطمیان ،  ابوعبدالله) 33

بـه » هجـرت«ز خـروج را قصدش او و ائمه معرفی  کننده عدل، پیرو سنت رسول خود را برپا مردم،

  )235ص ق،1426 قاضی نعمان،( .خواندجهت رضاي خدا و جلوگیري از تفرقه و پراکندگی مردم 

اولـین توقیـع در وي که چنان را ادامه داد. غیریت سازيسیاست ابوعبدالله مبنی بر  المهدي عبیدالله

ي پیـروز، »گروه مومنان«پیروانش را  نامید و »ابومحمدامام مهدي بالله امیرالمومنین« خود را ،در قیروان

اسـتفاده از آیـات با عبیدالله  دانست. »نقشه و حزب باطل«بنی اغلب را و » بالا رفتن پرچم حق«خود را 

کـرد و در نهایـت بـا خود و پیروانش را برجسته ، ادعاي مهدویت و با انتساب خویش به پیامبر ،قرآن

 ه خود منتقل کرد.گرفتن لقب المهدي همه وجاهت مهدویت را ب

  و تاثیر آن بر مشروعیت ایشان هژمونی گفتمان مهدویت فاطمیان. 4

هژمونی گفتمان مهدویت فاطمیان بر اساس نظریه گفتمانی لکلوئو و موف توسط عـواملی چـون در 

  هاي طرد و برجسته سازي اتفاق افتاد.دسترس بودن، کسب اعتبار، عوامل سیاسی گفتمان و شیوه

                                              
الجزایر  -قین میان غرب و شمال غربی قسنطینهطور ی. موقعیت ایکجان باید در شرق و شاید نزدیک ِسطیف و به5

  )72-71، صصم1984حمیري، ( بوده باشد. -فعلی
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  گفتمان مهدویت فاطمیانو کسب اعتبار س بودن در دستر 1,4

و ابـوبکر  )ابن بـرذون(دو فقیه شیعه ابراهیم بن محمدضبیمغرب پیش از آغاز فعالیت ابوعبدالله، در 

عثمـان بـه قتـل یت بـا ابـوبکر و ضـدتشویق به  و مردم به محبت علی، به علت ترغیب بن هذیل

م بـا 832هـ.ق/217طنبذي در سال ان رخ داد. منصوراغلبیعلیه چندین شورش مردمی همچنین رسیدند. 

بـا قـدرت یـابی  ضـرب کـرد.» عـدل«منقوش به هایی قیام کرد و سکه شعار برپایی عدالت و رفع ظلم

استقبال و به مدح او پرداختند، امـا گروهـی المهدي  اي از فقهاي قیروان از عبیداللههر چند عدهفاطمیان 

هاي مختلف از جملـه سـرودن شـعر دیـده به صورتین اقبال و ادبار در بین مردم نیز او را انکار کردند. ا

  )142-141صص ش،1385پاك، ( شود.می

، و در دسترس قـرار دادن گفتمـان فاطمیـان هاي فکري عقاید اسماعیلیهابوعبدالله براي تحکیم پایه

محـل مجـالس دعـوت و ) را 341: 4م، ج2001حسـنی عبـدالوهاب، ( در رقـادهاغلبیان » بیت الحکمه«

در  شد. ایـن مناقشـات و منـاظرات. در هر هفته چهل مجلس تشکیل میقرار دادعلماء سنی با مناظرات 

) 350: 4م، ج2001 حسنی عبدالوهاب،شد.(تعطیل  م920هـ.ق/308زمان ورود عبیدالله به مهدیه در سال

ر مغرب حضور داشتند، چنانکه جنگ پسر دفاطمیان هاي سیاسی رقیب هنوز گفتمان ها،تلاشاین با همه 

، 1421 ابن خلـدون،( م927هـ.ق/315عبیدالله، ابوالقاسم با بنی خزر، اباضیه، صفریه و ادریسیان در سال 

  .دارد هانشان از حضور این گفتمان )51-50 :4ج

ز به دنبال در دسترس قرار گرفتن گفتمان مهدویت فاطمیان، زمینـه کسـب اعتبـار ایـن گفتمـان نیـ

که از بـی عـدالتی اغلبیـان و نداشـتن جایگـاه اجتمـاعی  قمريبربرهاي مغرب در سده سوم فراهم شد. 

فاطمیان نیـز  اي جز تحقق حکومتی با عدالت راستین نداشتند.مناسب به ستوه آمده بودند، مسلماً خواسته

و یا » تفرق اعداءالله«، »بلغت حجه الله« از این فرصت استفاده کردند و از ابتدا برخی القاب مهدي چون

عده فـی «عبارت  و» قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا« آیاتی که نشان از ظهور داشت:

 ؛ ابـن اثیـر،217ص ق،1426 قاضی نعمان،( هاي خود استفاده کردند.ها و سلاح، را روي سکه»سبیل الله

  )146: 1ق، ج1422 ؛ مقریزي،151 :1م، ج1983 ؛ ابن عذاري،47 :8م، ج1989

  سیاسی گفتمان مهدویت فاطمیان انملاع 2,4

ایفـا کردنـد. از جملـه ایـن اساسی در سیادت گفتمان مهدویت فاطمیان عوامل سیاسی چندي نقش 

  اشاره کرد. ، ابوالقاسم بن عبیدالله و المعزلدین اللهالمهدي عبیدالله شیعی، توان به ابوعبداللهافراد می

) مشـهور 92: 4، جم1972، (مولـف نـامعلوم ابوعبداللـه که با کنیهمدبن زکریا ن بن احمدبن محیسح
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بربرهاي کتامی همراه خود  -محل برگزیدگان -»فج الأخیار« به نامدر مکانی است در بدو ورود به مغرب 

 آیند، معرفی کرد.گرد می »فج الاخیار«محل عنوان یاران مهدي که در مورد اشاره حدیث به قومرا همان 

 ؛42 :4ق، ج1421 ؛ ابـن خلـدون،33-32 :8م، ج1989 ؛ ابن اثیـر،73-72صص ق،1426قاضی نعمان، (

آوري دقیـق اطلاعـات از مراکـز آشکار نسبت به جمعی این سخن او اعتراف) 141: 1ق، ج1422مقریزي، 

  توسط داعیان پیش از خود است.دعوت اسماعیلی 

تعلیم و نشر عقاید و برقراري  فعالیت سري،مجزا:  دوره دچنتوان به فعالیت ابوعبدالله در مغرب را می

هـا . همین فعالیتگیري قدرت سیاسی، نظامی و سرانجام گسترش قدرت تقسیم کردجامعه شیعی، شکل

 ،محتسـب )62-61صص ق،1426 قاضی نعمان،( ،شیعی، صنعانیموجب شد تا داعی اسماعیلی به القاب 

صنهاجی، ابی عبدالله محمد، ابن حماد  ؛187-186 :1ق، ج1409؛ مسعودي، 39ص م،2004اصطخري، (

 ؛ ابن خلدون،126 :1م، ج1983 ابن عذاري،( معلم،) 451 :3ق، ج1421 ابن خلدون،؛ 24-23صص ،1378

) 186: 1ق، ج1409(مســعودي،  ) صــوفی،61صق، 1426 قاضــی نعمــان،( ) اهــوازي،41 :4ق، ج1421

؛ ابن 127: 1م، ج1983 ؛ ابن عذاري،33: 8م، ج1989 ثیر،؛ ابن ا93ص ق)،1426( قاضی نعمان،( مشرقی،

حجانی ) و 61ص ق،1426 قاضی نعمان،( سید )142: 1ق، ج1422مقریزي، ؛ 451 :3ق، ج1421 خلدون،

هـاي . هر چند تلـاشدومعروف ش -تحریف کلمه ایکجانی -) 358-357: 2م، ج1987بارونی، ( یا کجانی

  اري متفاوت او مؤثر بود.سرّي و پویش دعوت در ستر، بر نام گذ

نامیـدن  و انتخاب دارالهجره،(مؤاخاه)  ابوعبدالله با استفاده از نمادهاي صدر اسلام چون پیمان برادري

ایجـاد کـنش نمـادین  سعی در ایجاد پیوند میان دعوت خود و پیامبر اسلام، »مؤمنین« یاران خود به

) در جلب نظـر بربرهـا هـم 77-76صص ق،1426ن، قاضی نعما( کارهاي خارق العاده ابوعبدالله، داشت.

  بشدت مؤثر افتاد.

در میان بربرها خوشنام شـد و بـه بسیاري خصال پسندیده  ابوعبدالله با تواضع، زهد، وفاي به عهد و

بر اساس منطق هـم ارزي بـه ایجـاد  وي. شدپیروز بر رقیبان هم عصرش  دو ابزار کلام و شمشیرکمک 

) هر چند پـس از قـدرت 126 :1م، ج1983 ابن عذاري،( کتامه پرداخت.زنان  مردان وهویت جدید براي 

یابی عبیدالله المهدي اولین خلیفه فاطمی، دست ابوعبدالله از قدرت کوتاه شد و او هـم در مقابـل منکـر 

قاضـی ( نیز بر سر اعتقادش نهـاد را جان خود م910هـ.ق/298در سالسرانجام  مهدویت عبیدالله گردید.

) 51م، ص1964خطیـب، ابـن ؛ 162-161 :1م، ج1983 ابن عـذاري،؛ 263-261صص ق،1426 نعمان،

ق، 1422مقریـزي، ؛ 249ص ق،1426 قاضـی نعمـان،(ر.ك:  علت قتل ويدر باب  مختلفروایات وجود 

امـام فـاطمی در ) حاکی افکار مخالفت آلودش علیه 55ص دیباچه مادلونگ، ،1388ابن هیثم، ؛ 150: 1ج
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  د.پایان عمر دار

-هــ.ق260یـا259( عامل سیاسی دیگـر گفتمـان مهـدویت فاطمیـان، عبیدالله اولین خلیفه فاطمی

منـاطق مختلـف  را دردعـوت اسـماعیلیان  ،ه جانشین پدر گردیـدسلمیّدر  )،م934-873یا872هـ.ق/322

ا نام پسـرش رهمچنین  .لقب مهدي را براي خود برگزید) و 105-89: 5م، ج1976داعی ادریس، ( پراکند

بـه  371 :3م، ج2006 قاضی نعمـان،؛ 149: 1ق، ج1422 مقریزي،( .را ابوالقاسم گذاشت اشقائم و کنیه

  ) که این خود حاکی از حصول اهداف همسان سازي بر اساس احادیث بود.بعد

او را قائم منتظـر  .داشتنداعتقاد امامت و مهدویت محمدبن اسماعیل به پیش از عبیدالله، اسماعیلیان 

ابـن منصـور ( دانستند و دیگر رهبران اسماعیلی تنها براي خود مقام حجت قائل بودنـد.ق هفتم میو ناط

 و تولید معنیجهت  ،تکوین و حفظ هژمونی مهدویت خوددر راستاي عبیدالله ) اما 60ص م،2008الیمن، 

ها در یی آناظام معننایجاد کرد. از آنجایی که تغییراتی در نقش و وظیفه مهدي  ،براي انطباق با واقعیات

بنابراین دفاع از شریعت را به قدرت شمشیر مطرح کرد و  ،هم شکسته شده بود ذهنیت جمعی از مردم در

دفتـري، ( چون گذشته، نسخ شریعت اسلام و استقرار حکومت عـدل در سراسـر جهـان را کنـار گذاشـت.

  )152-148صص ،1375

ه آمدن اگر رهبران اسماعیلی در سلمیّ آغاز شد.م 870هـ.ق/255از حدود سالمیان اسماعیلیه اختلاف 

شد و این واقع بینانه می کردند، آرمان متحد کننده همه پیروان، تبدیل به انتظارات غیرمنجی را تایید می

از سوي دیگر اگر آمـدن منجـی را بـه تـاخیر  انجام دهد؟که این منجی چه باید گردید مسئله مطرح می

محمـدبن  خود را مهدي خواند. وي ادعا کـردلذا عبیدالله رفت. امید نیز از دست میانداختند، این تنها می

به پسرش عبداللـه افطـح  اسماعیل تنها یک اسم مستعار است و مدعی شد که امامت از جعفرصادق

که ادعاي امامت کنند خلاف قول مشهور، فرزند داشته است. فرزندان عبدالله بدون این رسیده و عبدالله بر

هـا ظهـور دانستند که مهدي از میان آنکردند، ولی مردم میمی ه زندگیدر سلمیّ» حجت«تنها با عنوان 

  )344-343صص ،1389 کرون،( .خواهد کرد

هاي مستعار، اختفا خود را آشکار کرده است، دیگر نیازي به ناماز ستر بیرون آمده و اکنون که مهدي 

زیرا از سویی محمدبن ، ایفا کندنخواست نقش محمدبن اسماعیل را  و تغییر لباس و قیافه نیست. عبیدالله

) و از 344-343صصـ ،1389 کـرون،( اسماعیل شخصیتی تاریخی بود که فرزنـدان و نوادگـانی داشـت

عنوان نوادگان عقیل بن ابی طالب شـناخته ه بهیّدر سلم -حجت –رهبران جنبش اسماعیلیه سوي دیگر 

نـد، اهو طبعاً همه شاهد تولد و رشد عبیدالله در ایـن مکـان بـود رصادقشده بودند، نه فرزندان جعف

  محمدبن اسماعیل نیست.» ظاهري«که او بر مبناي است روشن  بنابراین کاملاً
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و منجـی را بـا  فاصله میان امام جعفرصـادق ،اسماعیلیه ساسیعبیدالله با تجدید نظر در اصول ا

اما با این کار نظام و پیشگویی تقسـیم بنـدي ادواري پیشـین را از  .درپر ک ،امامانی که عمر عادي داشتند

  )39: 4ق، ج1421 ابن خلدون،( میان برد؛ لذا تعداد امامان دوره آخر از هفت تن بیشتر شد.

برخـی دیگـر را بـه  برخی از داعیان را از میان برداشت، ،ت هژمونی مهدویت خودیعبیدالله براي تثب

 ابن خطیب،( میان اعضاي اولیه دعوت فاصله انداخت. داعیان جدید،با انتخاب  نقاط دور پراکنده ساخت و

) قتل داعیان و برخـی رهبـران کتامـه، 52-51صدیباچه مادلونگ، ص ،1388؛ ابن هیثم، 32ص ،م2003

 لـذا .شـد در درسـتی ادعـاي مهـدویت عبیداللـهو تردید  م910هـ.ق/298شورش کتامه در سالمنجر به 

گمـان کردنـد کـه بـه او وحـی  .به حکومت رساندندنامیده و را مهدي » بن معارك ادوک«کودکی به نام 

 قاضـی نعمـان،( کتامـه،سـرکوبی پـس از قائم پسر عبیداللـه اما و گفتند ابوعبدالله نمرده است.  شودمی

 ق،1426قاضـی نعمــان، ( کشـت. نیـزکـودك را  )162: 4م، ج1972؛ مولـف نـامعلوم، 273ق، ص1426

  )52-51: 3ق، ج1421 ابن خلدون،؛ 167-166: 1م، ج1983 ابن عذاري،؛ 273-264صص

پس وي  فرزند عبیدالله بود. -قائم ، ابوالقاسم -نزار  سومین عامل سیاسی گفتمان مهدویت فاطمیان،

) خلیفـه فـاطمی در 273ص ق،1426 قاضـی نعمـان،( از پیروزي فاطمیان، به جانشینی پدر برگزیده شد.

 م،1964 ابـن خطیـب،( جانشینی پسر، به مهدي و عصمت فرزنـد خـود اشـاره کـرد.فرمان خود مبنی بر 

 ق،1426 قاضـی نعمـان،( و مغـرب، مصرپس از فتوحاتی در  م)933-909هـ.ق/334-322( قائم) 51ص

 نسـب خـود را بـه قـریش) کـه 284 :8م، ج1989(ابن اثیر،  ابن طالوت) درگیر شورش 277و 274صص

پسـر مهـدي یـا خـود مهـدي را . بربرها ابن طـالوت ، شدطرابلس بودساکن  از کاتبان عراق و رساندمی

توسـط پـس از فـرار ابن طـالوت نیـز شکست خوردند و  انسپاه فاطمیاز اما  د،همراه شدندانستند و با او 

  )277ص ق،1426قاضی نعمان، ( بربرهایی که متوجه دروغ او شده بودند، به قتل رسید.

م آفرینی در مورد زمان ظهور منجی چنین القا کرد که منجی راستین او نیست، عبیدالله در ابتدا با ابها

. به عبارتی عبیدالله نیمه منجی بود. خلیفه القائم نیـز خـود را در عمـل ابوالقاسم القائم است بلکه پسرش

 در دست خلفاي او باقی خواهد ،حکومت تا زمان آمدن منجی نهاییکه و این یک نیمه منجی معرفی کرد

  )348 -347صص ش،1389کرون، ( بود.

م) بود. 975-953هـ.ق/365-341( چهارمین عامل سیاسی گفتمان مهدویت فاطمیان، المعزلدین الله

 هاجسـن،( به همه خلفاي فـاطمی تـا المعـز نسـبت داده شـد. -اصلاح جهان -وظیفه مهدي اودر زمان 

قرار داد را بر این اساس  ،به امام و مهدي جعرا اصلاحاتی در عقایدلدین الله با طرح المعز )388ص، 1369

امامت اسماعیل و پسرش  ) وي70ص ،1385روحی، ( قائم زمان و مایه فیض الهی است. ،که در آن امام
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اي او را جد فاطمیان معرفی کرده بـود، پـذیرفت و محمد را به جاي عبدالله بن جعفر که عبیدالله در نامه

علم غیب را به قـائم نسـبت ) همچنین 207-206صص ،1375 دفتري،( نسب خود را به اسماعیل رساند.

معتقد  اسماعیلیان هم چون شیعیان )82ص، 1375(تامر،  خبر دهد.بعدي از امام  وي به کمک آنداد، تا 

حکمتـی دارد کـه در حقیقـت از  شود، پس امام هر عصريبودند حکمت از امامی به امام دیگر منتقل می

از قـول  کنزالولـددر کتـاب  )265ص م،1996 قاضـی نعمـان،( رسـیده اسـت.یراث مامام نخستین به او 

او را  وپایان دهنده شریعت، نقل شده اسـت عنوان بهاي در مورد محمدبن اسماعیل المعزلدین الله، ادعیه

  )72ص، 1385 روحی،( .، صاحب کشف خواهد بود»قائم القیامه کبري«نامد و می» قائم الوسطی«

مخالفت کرد، علت آن بـود کـه چـون  -تعیین زمان آمدن منجی -»توقیت«با مسئله  للهالمعزلدین ا

 6(عبدالله بن محمـدبن اسـماعیل، احمـدبن عبداللـه و حسـین بـن احمـد) هسه رهبر اسماعیلی در سلمیّ

که  توانست در این جمع جاي گیرندفاطمی می شدند و تنها چهار امامعنوان امامان مستور محسوب میبه

  7)348ص ،1389 کرون،( کرد.مشکل ایجاد می ن خودای

) و م996ق/386(متوفی حـدود  داعیان اسماعیلی چون ابویعقوب سجستانیبا تشویق المعزلدین الله، 

قاضـی ( هاي خود مطرح کردنـد.مباحث مفصلی راجع به مهدویت در کتاب م)962ق/351قاضی نعمان(م

علاوه بر این براي تاییـد مشـروعیت ) 82-81صم، ص1979سجستانی،  ؛356-355: 3م، ج2006نعمان، 

روایت کردند به این مضمون که مهدي در مصر منبر  حدیثی از علی فاطمیان در زمان المعزلدین الله

تلاش داشت  لدین اللهالمعز) 385ص ،1369هاجسن، ( رود.گیرد و به جنگ روم میگذاشته، دمشق را می

ادعاهایی نسبت بـه او از  ويدر دوره ) 73ص ،1385روحی، ( ک کند.به خود نزدینیز قرمطیان بحرین را 

  )420ص م،1996 قاضی نعمان،( را رد کرد.ادعاها این  لدین اللهالمعز ، اماسوي غالیان مطرح شد

 :1ق، ج1422 مقریزي،( با قرمطیان لدین اللهمناسبات خصمانه المعز ،پس از انتقال فاطمیان به مصر

هاي فکري متعارض و نیز رخدادهاي عصـر وقوع جریانب قرمطی آغاز شد و با ) براي زدودن برچس284

مجـددا توسـط مبانی فکري اسـماعیلیه  بسیاري از م)1020-996هـ.ق/411-386( خلیفه الحاکم بامرالله

، 1383بهارجان احمدي، ( م) مطرح شد،1020هـ.ق/411حمیدالدین کرمانی(مداعی صاحب نام اسماعیلی 

  خارج است. مقالهکه از حوزه بحث این  )64-41، صص1390پاییز، ؛ جان احمدي43ص

                                              
 .380-358 :4م، ج1976 ر.ك: داعی ادریس، :در خصوص زندگی ائمه مستور. 6
ادعـاي در مصـر  ،.قـهـ357سـالللـه، در ن عبدابشخصی بنام محمـدهمزمان با حکومت المعزلدین الله در مغرب، . 7

  )265: 11[بی تا]، ج ابن کثیر،( سرکوب شد.او شدند که بسرعت  اي پیروو عده کردمهدویت 
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  طرد و برجسته سازي در گفتمان مهدویت فاطمیانهاي شیوه 3,4

تـوان نکـات هاي عاملان دو گفتمان بنی اغلب و فاطمیان همواره داراي مضـامینی بـود کـه مینامه

امیـدن ن ،ابوعبداللـههاي طرد توسـط یوهیکی از شها یافت. برجسته سازي و طرد گفتمان مقابل را در آن

است. در مقابل پیـروان » هاي طمعکار دنیافرزندان نابودگر دین و مگس«عنوان بنی اغلب و مردان او به

) 81-80صـص ق،1426 قاضـی نعمـان،( .نامیـد» صـابرین«و » منؤیاران دیـن و پشـتیبان مـ« خود را

م) براي دادن امـان بـه اهـالی، ضـمن 909فوریههـ.ق/296 (جمادي الاخر پس از جنگ الاربسهمچنین 

 ق،1426 قاضی نعمـان،( .نامید» باطل«و اغلبیان را  خواند» یاران حقو  اولیاء«خود و یارانش را ، يانامه

بنی اغلـب را و  داعی دعوت به معروف و دوري از منکر، دعوت کننده به جهاد ابوعبدالله خود را) 219ص

، اموال خدا را بردند دهنده مردم که برپاکننده شورش و غارت، فریب گناهکار، ستم کننده بر بندگان خدا،

  )221ص ق،1426 قاضی نعمان،( معرفی کرد.

خود را الناصـرلدین  خطاب به مردم،اي نامه، در هاي داعی اسماعیلیفعالیتدر مقابل زیاده الله سوم 

سنت پیامبران و دیـن خـدا  تغییر دهندهنامید. وي دشمنانش را  گرو جهاد قائم سنت رسول خدا، الله

ترك کننـده و  ویران کننده مساجد«، »فاسق«، »کافر صنعانی«داعی اسماعیلی را همچنین . خطاب کرد

 خداوند حامی مردم کتامه را نادان خواند. امیراغلبی در این نامه تیري از تیرهاي خدا تلقی شد که و» نماز

بـه نامـه قاضی نعمان ) 173-170صص ق،1426 قاضی نعمان،( .وب به خلیفه استساوست، زیرا امیر من

 قاضـی نعمـان،( منین،ؤضمن نامیدن خود به امیرالمـکند که خلیفه عباسی خطاب به امیراغلبی اشاره می

داعیان اسماعیلی را دشمن خارجی، گروهی افـراد پسـت و نـادان بـه دنبـال هـوي و ) 175ص ق،1426

را از موالی و خاصان خود و داراي سیره درست و اهـل مـدارا بـا  یاده اللهز و خواند فتنه کننده هوس، برپا

  )177ص ق،1426 قاضی نعمان،( معرفی کرد. رعیت و اقامه عدل

ترین ایـن نمادهـا . از مهمبودنمادسازي هاي دیگر برجسته سازي گفتمان مهدویت فاطمیان، از شیوه

ــام فاطمیــان بــراي حکومــت خــو ــاب ن ــاخت شــهري  دانتخ ــا نــام و س در » مهدیــه«جدیــد ب

 :5جم، 1995حمـوي، ؛ 169 :1م، ج1983 ؛ ابـن عـذاري،683 :2م، ج1992بکري، (م912هـ.ق/300سال

: 2م، ج2003 ابـن خطیـب،( بـود. توسط عبیدالله م915هـ.ق/303 یا )329صم، 1998؛ امین، 229-230

   )329صم، 1998امین،  ؛681 :2م، ج1992 ؛ بکري،314

ها انداختند، به ادامه نمادسـازي هایی که راجع به آن بر سر زباني شهر و داستانگذارفاطمیان با نام

هـاي زیـادي شـود. روایتگفته شده دجـال وارد آن نمی: «کنداشاره میمراکشی که خود پرداختند. چنان

، مراکشـی( ».براي آن ذکر شد و داراي آثاري عجیب بود... مردم هنگام بناي شهر معجزات بسیار دیدنـد
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  )275ص ،م2006

  و تاثیر آن بر تحولات سیاسی منطقهشکست هژمونی گفتمان فاطمیان در مغرب . 5

نخسـت توسـط فاطمیـان صـورت گرفـت:  هـدفاختیار نام مهدي و اعلام شعارهاي مهدویت به دو 

هـاي حـق طلبـی و بـه انگیزه کـهدوم ایـنکردنـد و مساوات طلبان را بر گرد خـویش جمـع می کهاین

فقرکـه تـا چـون مشکلات اجتمـاعی  افزون بر این به دلیلپوشاندند. ی فاطمیان جامه عمل مینویدبخش

آن را  کـرده،اي توجیه و تفسیر ها را به گونهساحت دین این دشواريدر  نمود،میحدودي حل آن دشوار 

  )82-81صص، 1383جان احمدي، ( .کردندقلمداد میعنوان آزمون الهی به

ها از مهدي از بین رفت و مردم از او آرزو و آمال مغربی ها و جملهه در مهدیه، وعدهبا استقرار عبیدالل

ها گفته بـود فسـاد در حکومـت مهـدي هاي خویش وفا نکرد. ابوعبدالله به آنناامید شدند؛ زیرا به وعده

ن نشد. ) اما چنی519-518صم، ص1982سالم، ( یابد،میدوره عدل و انصاف و اصلاح ظهور  برچیده شده،

 تعصب مـذهبی شده بود و بهها موجب برتري قبایل رقیب آنبه دلیل عملکرد فاطمیان که بربرها بعدها 

) منجـر شـده 220-219: 2م، ج1983 ابن عـذاري،( تر از همه به تحریک امویان اندلسو مهم دامنه زده

  .بود، قیام کردند

و جانشینان او در افریقیه، با انتقال ایشان به تحمیل عقاید مذهبی اسماعیلیان توسط عبیدالله  متاثر از

 کماکـان »مشـارقه«با نـام مصر، اعتقادات اسماعیلی نیز در مغرب رخت بربست. اما تشیع غیراسماعیلی 

ـــت. ـــه یاف ـــر،( ادام ـــن اثی ـــورخین 119 :9م، ج1989 اب ـــیعیان در ) م ـــدن ش ـــته ش ـــله از کش فاص

 .انـددادهم در افریقیه گزارش 1018هـ.ق/409و  )294: 9م، ج1989 ابن اثیر،( م1016هـ.ق/407هايسال

با لفـظ رافضـی از  منابع زیرا بوده باشند،شیعه امامیه  بایست آنانکه می )269 :1م، ج1983عذاري، ابن (

  اند.کردهها یاد آن

خاندان بنی  )104ص م،2001 ابن ظافر ازدي،( ،م972هـ.ق/362در سال مصراستقرار فاطمیان در با 

ر یـان و پسـدحمادبن بلکین موسـس دولـت حماکه تا این کردند.با نام فاطمیان اداره میرا زیري مغرب 

 م،1991عـویس، ( اعلـام کـرد.را مذهب اهل سنت  رسمیت عموي بنی زیري، دعوت فاطمیان را قطع و

   )192-191: 1م، ج1992؛ روجی ادریس، 256ص

  نتایج پژوهش

 ،علاقه و اعتقاد کتامه نسبت بـه اهـل بیـتاز جمله گفتمان مهدویت فاطمیان به کمک عواملی چند 
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هاي بنی اغلب و عباسـیان، موقعیـت تجـاري مغـرب، نارضایتی بربرها از دولتبا یکدیگر،  تعارض قبایل

سرزمین مغرب دیر زمانی بود از سویی . ، تکوین یافتنیروي انسانی این منطقه براي استفاده در قیام وفور

. اندیشه مهدویت در مغرب با پشتیبانی و رویکرد عقاید ایمانی بـر آشنا شده بود با افکار منجی گرایانهکه 

عنوان ابزاري در دست فاطمیان قرار گرفت؛ زیرا از سویی به اساس احادیث و روایات مربوط به مهدي، به

ت طرح مهدویدلیل سازواري موضوع مهدویت با اعتقادات، آداب و رسوم بربرها و از سوي دیگر همراهی 

؛ موجب شد تا فاطمیان از شرایط پدید آمده اسـتفاده کننـد و گفتمـان و طرد ناامیدي و یاس بیان امیدبا 

  خود را در دسترس قرار دهند.

هایی چون ساخت و یا انتخاب دارالهجره، ایجاد پیمان برادري، زهد و فاطمیان با استفاده از نمادسازي

جلوه دادن مغرب و بربرها، معلوم کردن مکان ظهور مهدي  پرهیزگاري، استفاده از احادیث در جهت مهم

هاي دینی چون جهاد، امـر بـه معـروف و در میان کتامه، ادعاي معصومیت توسط عبیدالله، تکیه بر نشانه

  نهی از منکر، طرح نسب علوي، مشروعیتشان را دو چندان ساختند. 

ان بربري، موعظه، خطابه، داشـتن زبـانی به کارگیري سازمان دعوت منسجم از داعیان، استفاده از زب

فصیح، مقاومت سرسختانه، شجاعت، انتخاب داعی براي انجام امور اجرایی که مسئولیت همه مشکلات را 

ها نقش اساسی ایفا کرد و زمینه تثبیت و هژمونی گفتمـان گیري و هژمونی مهدویت آنبپذیرد، در شکل

مهدویت فاطمیان براي حفظ هژمونی به تولید معنـی  تمانمهدویت فاطمیان را فراهم ساخت. عاملان گف

پرداختند و با غیر خواندن مخالفان خود، در حقیقت گفتمان خود را تولید کردند. دیگـران را کـافر، ملحـد، 

منافق، و... نامیدند؛ تا در مقابل بتوانند معنی مومن و موحد و در حقیقت اصحاب مهدي را بـراي پیـروان 

  خود مطرح کنند.

بستگی به عوامل مختلـف از بر اساس نظریه گفتمان لکلوئو و موف، عمر یک گفتمان از آنجایی که 

هاي دور به دلیل درگیري با دولت، گفتمان مهدویت فاطمیان، یی خود دارداتولید نظام معن جمله قدرت باز

رقـراري عـدالت ، عـدم موفقیـت در بعامـه به ابزاري بـراي اغـواگرياندیشه مهدویت بدیل ، تو نزدیک

اجتماعی و اقتصادي و عدم فقرزدایی نتوانست در مغرب پایدار بماند. گرچه فاطمیان بسرعت با انتقال بـه 

مصر و تغییر رویه در شعارهاي نخستین تلاش کردند با تولید کلام متکی بر محور امامـت ظـاهر موضـوع 

  مهدویت را که خبر از امام ستر داشت، به فراموشی بسپارند. 
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  تابشناسیک

موسس و  عبیدالله مهدي امام الشیعه الاسماعیلیهم)، 1984ابراهیم حسن، حسن و طاها احمد اشرف، (

 .قاهره ،الدوله الفاطمیه فی بلاد المغرب

الانیس المطرب بروض القرطاس فـی اخبـار ملـوك المغـرب و تـاریخ م)، 1972( ابن ابی زرع فاسی،

 ه و الوراقه.دارالمنصور للطباع :، الرباطمدینه فاس

 : الدارالعربیه الکتاب.، تونساتحاف اهل الزمان باخبار تونس م)،1963( ابن ابی الضیاف، احمد،

 .9و  8و  5، ج احیاءالتراث العربی دار: ، بیروتالکامل فی التاریخ م)،1989( ابن اثیر، عزالدین،

 دارالکتب العلمیه.بیروت: ، الفتنم)، 2004(ابن حماد، حافظ نعیم، 

تاریخ فاطمیان ترجمه کتاب اخبار ملوك بنی عبید و )، 1378(صنهاجی، ابی عبدالله محمد، ن حماد اب

 ، تهران: انتشارات امیرکبیر.، ترجمه حجت الله جودکیسیرتهم

 .1، بیروت: دار صادر، جصوره الارضم)، 1938ابن حوقل، ابوالقاسم محمد، (

العربی فی العصر الوسیط القسم الثالـث مـن کتـاب تاریخ المغرب  م)،1964ابن خطیب، لسان الدین، (

 .2، ج، تحقیق و تعلیق، احمد مختار العبادي، محمد ابراهیم الکتانی، دارالکتاب، دارالبیضاءاعمال الاعلام

 .دارالکتب العلمیهبیروت: ، اعمال الاعلامم)، 2003، (----------------

، حواشـی و مراجعـه خلیـل شـحادة و بتدا والخبـرالعبر دیوان الم ق)،1421( ابن خلدون، عبدالرحمن،

 .5و 4و 3، جدارالفکربیروت: سهیل زکار، 

 انتشارات استقلال.تهران: ، مقدمه ق)،1410( ،------------------

 مکتبۀ الثقافۀ الدینیه.قاهره: ، تحقیق علی عمر، اخبارالدول المنقطعهم)، 2001( ابن ظافر ازدي،

 .1، جمحقق محمد تونجی، بیروت: دار صادر، العقد الفرید ابن عبد ربه، احمد بن محمد،

، تحقیـق و مراجعـه ج.س. البیان المغرب فی اخبار الاندلس و المغرب م)،1983( ابن عذاري مراکشی،

 .2و  1، جدارالثقافۀبیروت:  کولان و او لیفی پروفنسال،

 دارالکتب.بیروت: ، البدایه والنهایه [بی تا]، ابن کثیر،

 دار بیبلیون.پاریس: ، نشره ز. ستروطمان، کتاب الکشف م)،2008( ر الیمن، ابوالقاسم جعفر،ابن منصو

، ویراسـتار پیدایی فاطمیان و گفت و گـوي درونـی در المنـاظرات )،1388( بن هیثم، جعفربن احمد،ا

 .انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهبقم: اي واکر، مادلونگ، ویلفرد و پل

 .بیروت: دارالکتب العلمیه الخوارج تاریخهم، فرقهم، و عقائدهم،م)، 2005، (احمد عوض ابوالشباب،

، تحقیـق علـی طبقات علماء افریقیه و تونس )،م1968( بوالعرب قیروانی، محمد بن احمد بن تعمیم،ا

 الشاهی و نعیم حسن الباقی، الدارالتونسیه.

دار صادر، چـاپ بیروت: ، الممالکمسالک  م)،2004(اصطخري، ابواسحاق ابراهیم بن محمد الفارسی،

 .لیدن، افست
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 دارالتعارف للمطبوعات.بیروت: ، دائرة المعارف الاسلامیۀ الشیعهم)، 1998( حسن،امین، 

نشر وزارت التـراث  عمان:، الازهار الریاضیۀ فی ائمه و ملوك الاباضیه م)،1987( بارونی، سلیمان پاشا،

 .2، جالقومی و الثقافه

انتشـارات بنگـاه تهـران: ، ترجمه هادي جزایري، تاریخ ملل و دول اسلامی )،1346( بروکلمان، کارل،

 ترجمه و نشر کتاب.

، ترجمـه ترجمه الفـرق بـین الفـرق در تـاریخ مـذاهب اسـلام)، 1344(بغدادي، ابومنصور عبدالقاهر، 

 انتشارات امیرکبیر.تهران: محمدجواد مشکور، 

 الدارتونس: ، حققه اُدریان فان لیوفن و اندري فیري، ممالکالمسالک و ال م)،1992( بکري، ابی عبید،

 .2، جالعربیه للکتاب

 .27، شفصلنامه تاریخ اسلامقم: ، »مهدویت در غرب اسلامی«)، 1385(پاییز رضا،پاك، محمد

موسسه تحقیقات و توسعه علـوم تهران: ، گفتمان، پادگفتمان و سیاست)، 1383(تاجیک، محمدرضا، 

 .انسانی

گـردآوري و تصـحیح عـارف تـامر،  خمس رسائل اسماعیلیه، (رسـاله ذهبـی)،)، 1375عارف، ( تامر،

 [بی نا].سوریه

 .1، نشر ریاض الریس للکتب و النشر، لندن، جتاریخ الاسماعیلیه م)،1991، (--------

 .17، شمجله تاریخ اسلامقم: ، »رسمی شدن کیش اسماعیلیه«)، 1383(بهارجان احمدي، فاطمه، 

 ه حوزه و دانشگاه.گاپژوهشقم: ، هاي پیدایش خلافت فاطمیانزمینه)، 1381( گر، محمدعلی،چلون

هاي سیاسـی تشـکیل خلافـت فاطمیــان در زمینــه«)، 1378چلـونگر، محمـدعلی، (پـاییز و زمسـتان

، دوره دوم پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشـگاه اصـفهان –مجله علمی ، اصفهان: »افریقیه

 .19و18ش

 کویت: دارالقلم. ،بالمغرب الاسلامیه الدوله الرستمیهم): 1987محمد عیسی، (الحریري، 

العربیـۀ  ، الـدارکتاب العمر فی المصنفات و المـولفین التونسـیین م)،2001( حسنی عبدالوهاب، حسن،
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حسـان عبـاس، ، حققـه االروض المعطـار فـی خبـر الاقطـار م)،1984( بن عبدالمنعم، حمیري، محمد

 مکتبۀ لبنان.بیروت: 

 .5، جدار صادربیروت: ، معجم البلدانم)، 1995(حموي، یاقوت، 

، صـححه قضـاة قرطبـه و علمـاء افریقیـه ق)،1373( خشنی، ابی عبدالله محمدبن حارث بـن اسـد،

 .مکتبۀ المثنیبغداد: الحسینی،  سیدعزت العطار

، ترجمـه محسـن جهانسـوز، قـرن سـیزدهم هجـرياسلام تا  مهدي از صدر)، 1317ژام، (دارمستتر، 

 تهران: نشر ادب.
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 دار :بیـروت ،تحقیق مصـطفی غالـبعیون الاخبار و فنون الآثار،  )،م1976( داعی ادریس، عمادالدین،
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، ترجمـه هـاي یـک جماعـت مسـلمانسـنت ي در تاریخ اسماعیلیهمختصر)، 1378، (---------

 اي، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.فریدون بدره
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، نقله الی العربیه الدوله الصنهاجیه تاریخ افریقیه فی عهد بنی زیريم)، 1992روجی ادریس، الهادي، (

 حمادي الساحلی، بیروت: دارالغرب الاسلامی.

فصـلنامه ، قـم: »مهدویت از دیدگاه اسماعیلیان و قرامطـه«، )1385پاییز (رضا، روحی میرآبادي، علی

 .27، ش مسلسل7، سالتاریخ اسلام

: [بی ، ترجمه محمد مزالی و بشربن سلامه، تونستاریخ افریقیا الشمالیه م)،1983(ژولین، شارل آندره، 

 .2نا]، ج

 وسسه شباب الجامعه.م :، اسکندریهتاریخ المغرب فی العصر الاسلامیم)، 1982( سالم، عبدالعزیز،

زیـر نظـر کـاظم موسـوي  ،یالمعـارف بـزرگ اسـلامةدایـر، »آل ادریس«)، 1369( صادق، سجادي،

 .1المعارف بزرگ اسلامی، جمرکز دائرة بجنوردي تهران:

کشف المحجـوب رسـاله در آئـین اسـماعیلی قـرن چهـارم  م)،1979( ،اسحاق سجستانی، ابویعقوب

 انجمن ایرانشناسی فرانسه.: تهران، مقدمه هنري کربن، هجري

، اعتنـی محمـد الاستقصا لاخبـار دول المغـرب الاقصـی م)،1971( السلاوي، ابی العباس شهاب الدین،

 .1، جدارالکتب العلمیهبیروت: عثمان، 

قدرت، گفتمان و زبان، ساز و کارهاي جریان قـدرت در جمهـوري )، 1384( سلطانی، سیدعلی اصغر،

  .تهرانشر نی،نتهران: ، اسلامی ایران

جغرافیۀ التیارات المذهبیه بـالغرب الاسـلامی کمـا یعکسـها الجغرافیـون «م)، 2008الشریف، محمد، (

، ربـاط: کلیـه الـآداب و المذاهب الاسلامیه ببلاد المغرب، حسن حافظی علـوي، »ق4المشارقۀ حتی القرن 

 العلوم الانسانیه.

 مکتبـۀ الـانجلوقـاهره: رج محمدبن فتح الله بدران، تخ ،الملل النحل عبدالکریم، [بی تا]، شهرستانی،

 .1، جالمصریه

 بیروت: دارالغرب الاسلامی. ،دولۀ الاغلبیهق)، 1415محمد، (الطالبی، 
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 ، بیروت، دمشق: موسسه البلاغ.التشیع فی شمال افریقیام)، 2004عثمان مرغی، جاسم، (

بررسی مهدویت در دولت برغواطـه بـر «)، 1392علیزاده، زینب، فاطمه جان احمدي، مهدي جلیلی، (

، سـال چهـل و پـنجم، مطالعات اسلامی: تـاریخ و فرهنـگ، »اساس نظریه تحلیل گفتمان لکلوئو و موف

 .، پاییز و زمستان91ش

قاهره: شرکه سوزللر  ،صفحه رائعه من التاریخ الجزائري بنی حماد هدولم)، 1991( ،عویس، عبدالحلیم

 للنشر.

بررسـی تطبیقـی اندیشـه مهـدویت در «)، 1389یم، علی منصوري، (زمستان غلامی خسروآبادي، مر

 .24، سال ششم، شنامه تاریخ پژوهانقم: ، »عقیدتی فاطمیان و اسماعیلیان نزاري –نظام سیاسی 

، مشـرق موعـود، »گیري دولت فاطمیـانتاثیر اندیشه مهدویت در شکل«)، 1388فرزانه، حافظ، (بهار

 .9ش

، ویراسـت تراجم اغلبیه مستخرجه مـن مـدارك القاضـی عیـاضم)، 1968(، قاضی ابوالفضل عیاض

 .: [بی نا]محمدالطالبی، تونس

 بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.، افتتاح الدعوة ،ابی حنیفهق)، 1426( قاضی نعمان،

، موسسۀ الـأعلمی للمطبوعـاتبیروت: ، شرح الاخبار فی فضائل الائمه الاطهارم)، 2006(، --------

 .3ج

یعلـاوي،  ، تحقیق حبیب فقهی، ابراهیم شبوخ، محمـدالمجالس و المسایرات م)،1996( ،--------

 المنتظر. داربیروت: 

نشـر تهـران: ، کاربرد تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتمـاعی)، 1391(قجري، حسنعلی و جواد نظري، 

 جامعه شناسان.

 .5بیروت: دارالکتب العلمیه، ج ،صناعه الانشاء فی صبح الاعشی[بی تا]،  ابی العباس احمد، قلقشندي،

قـم:  ،هاي اول و دوم هجري)(در سده تاریخ سیاسی خوارج در شمال آفریقاش)، 1389رضا، ( کردي،

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت.  

 سخن.ترجمه مسعود جعفري، تهران: نشر  ،تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام)، 1389پاتریشیا، ( کرون،

نظریـه گفتمـان لاکلـا و موفـه ابـزاري «)، 1388پاییز (کسرایی، محمد سالار و علی پوزش شیرازي، 

 .3، ش39، دوره مه سیاستافصلنتهران: ، »هاي سیاسیکارآمد در فهم و تبیین پدیده

فی تاریخ الخلافـه الفاطمیـه منـذ تاسیسـها الـی منتصـف القـرن  دور کتامهم)، 1979موسی، (لقبال، 

 ، الجزایر: الشرکه الوطنیه.مس الهجريالخا

، ژاك دریدا، دیکانستراکشن و پراگماتیسم، »واسازي، عمل گرایی، هژمونی«)، 1385لکلوئو، ارنستو، (

ریچارد رورتی، ارنستو لکلوئو، سایمون کریچلی، ویراستار شانتال موفه، ترجمه شیوا رویگریان، تهران: نشر 

 گام نو.
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دمشـق: ، تحقیـق عمرالسـعیدي، کتاب العیون و الحدائق فی اخبار الحقایق)، م1972(، ولف نامعلومم
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، تحقیق اسعد داغر، قم: مروج الذهب و معادن الجوهرق)، 1409بن حسین بن علی، (مسعودي، علی 

 .2و  1دارالهجره، ج
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 .1ج
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